Aan: deelnemers AOZW (28 juni 2016)
Van: werkgroep OGGZ
Datum: 22 juni 2016
Onderwerp:
Stand van zaken Gemeenschappelijke Regeling GGZ subsidies in het kader van de Collectieve
preventie (CPGGZ) en inloopfunctie GGZ

Inleiding
Het verlenen van subsidie in het in het kader van de collectieve preventie is geregeld via de
Gemeenschappelijke regeling (GR) GGZ Subsidies. Leiden is centrumgemeente en draagt zorg
voor het verlenen van de subsidies en de afrekening richting de deelnemende gemeenten.
Het PHO Maatschappij van december 2015 heeft ingestemd met een aantal voorstellen t.a.v. de
GR ihkv de Collectieve preventie GGZ en de inloopfunctie GGZ. In deze memo gaan we in op de
voortgang t.a.v. deze onderwerpen.
1. Verantwoordingen 2015 GR GGZ subsidies
De volgende verantwoordingen 2015 in het kader van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) GGZ
subsidies zijn binnen:
 Stichting Zon;
Inloophuis/informatiepunt;


Autismecafé;

Vriendendienst ZHN;

Subsidie Rivierduinen WMO Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (O)GGZ en
Collectieve Preventie GGZ ( CPGGZ).
Deze verantwoordingen worden volgen de regels van de Leidse algemene subsidieverordening
2011 afgehandeld. De financiële afrekening volgt z.s.m.
Met Rivierduinen vindt zoals gebruikelijk bij een grote subsidie nog een accountgesprek plaats. De
verantwoording over de inloopfunctie 2015, die buiten de GR valt wordt daarin meegenomen.
2. Toekomst collectieve preventie GGZ (CP GGZ) en GR.
In het PHO van december 2015 is besloten de collectie preventie GGZ conform de notitie
‘preventie in de GGZ’ lokaal, subregionaal of lokaal te organiseren. Daarnaast is besloten de
preventie in de toekomst alleen te richten op volwassenen. In hetzelfde PHO is ook besloten de
GR per 1 januari 2017 te stoppen. De werkgroep OOGZ kreeg de opdracht dit verder uit te
werken.
GR voorzetten in 2017
Met de werkgroep zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is de GR al per 2017
te beëindigen. We hebben meer tijd nodig om de nieuwe koers uit te werken. Ook willen we
aansluiten bij de uitwerking van het Beleidskader maatschappelijk zorg. Het voorstel is om GR
dan ook nog niet per 1 januari 2017 te beëindigen maar deze te beëindigen of herzien per 2018.
In dit kader zijn verkennende gesprekken gevoerd met Rivierduinen over een nieuwe aanvraag
WMO/CPGGZ 2017. De notitie Preventie in de GGZ dient daarbij als leidraad voor het vormgeven
van de aanvraag 2017 Voor wat betreft de preventie jeugd wordt verkend of de subsidie via de
Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd en Gezinsteams kan worden verstrekt. Ook over een andere
manier van verantwoorden van de subsidie is gesproken o.a. over prestatie indicatoren die beter
aansluiten bij de verantwoordingssystematiek van “tellen en vertellen” en een verlichting van de
administratieve lastendruk kan bieden. Binnen de subsidie afspraken zal ook meer ruimte komen
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voor innovatie en verschuiving van aanbod als dat nodig is in het kader van de collectieve
Preventie.
De partijen zijn op 30 december per brief geïnformeerd over de besluitvorming in het PHO. Daarin
is het volgende gemeld:
- beëindigen van de GR per 1 januari 2017
- de preventie GGZ alleen te richten op volwassenen.
Indien we besluiten de GR toch in 2017 voort te zetten zullen we de partijen hier alsnog over
informeren
Nieuwe koers vanaf 2018
De werkgroep OGGZ-CPGGZ zal het PHO Maatschappij voorstellen om de komende periode met
alle GGZ partners (in ieder geval Rivierduinen, Stichting Zon, Het inloophuis en informatiepunt)
verder in gesprek te gaan om te komen tot een gemeenschappelijke visie en integrale aanpak
collectieve preventie en mogelijk tot een gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2018.
De werkgroep zal nog voor het zomerreces bijeenkomen om een eerste aanzet te doen ter
voorbereiding van een bijeenkomst met de partners in oktober 2016. Partijen zullen in de aanloop
betrokken worden bij de invulling van het programma. Het eerst komende werkgroep overleg staat
gepland op 5 juli a.s. te Leiden, locatie Stationsplein 107.
- Vraag aan het AOZW is wie in ieder geval vanuit de Duin en Bollenstreek zou willen
participeren in de werkgroep (de Rijnstreek en Leidse regio zijn al vertegenwoordigd.)
- Als dit de lijn is die ambtelijk wordt ondersteund dan wordt voorgesteld je wethouder te
informeren en te peilen of er draagvlak is voor deze ontwikkelrichting m.b.t. de aanpak
collectieve preventie GGZ.

3. Inloopfunctie GGZ
De inloopfunctie GGZ valt buiten de Gemeenschappelijke Regeling en wordt subregionaal
georganiseerd en gefinancierd (Duin & Bollenstreek, en Leidse regio).
a. Stand van zaken bezwaar Rivierduinen inloopfunctie GGZ 1e helft 2016
Op 25 mei jl. heeft het PHO besloten om Rivierduinen niet tegemoet te komen aan het bezwaar
van Rivierduinen over de hoogte van subsidiebedrag voor het eerste half jaar. Op basis van de
terugkoppeling uit dit PHO heeft Rivierduinen besloten het bezwaar alsnog formeel af te handelen
door het aan de commissie bezwaarschriften voor te leggen. De behandeling van het Bezwaar is
op vrijdag 19 augustus a.s.
c. Toekomst inloopfunctie vanaf 2e helft 2016 Leidse regio
Op basis van de adviesnota PHO ‘Inloopfunctie GGZ Rivierduinen’ van 16 december 2015 heeft
overleg plaatsgevonden met Rivierduinen over de toekomst van de inloopfunctie. Op basis van
deze gesprekken heeft Rivierduinen voor de Leidse regio een concept visie c.q. subsidieaanvraag
opgesteld voor 2016 met een doorkijk naar 2017. Daarin geeft Rivierduinen aan welke specifieke
deskundigheid zij wenst in te brengen voor de doelgroep die een inloop bezoekt. Deze inbreng is
te onderscheiden in aanwezigheid van een ‘Kleurenmenger’ binnen de inloop in de huizen van de
buurt (twee in Leiden en een locatie in Oegstgeest) en doorontwikkeling om de inloop
laagdrempelig voor de doelgroep te houden en expertise te leveren bij nieuwe lokale
inloopinitiatieven. De kosten richten zich dan ook op inbreng van formatie.
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Betrokken wethouders van Leidse regio hebben op 4 juli een bestuurlijk overleg om de koers voor
de tweede helft van 2016 te bespreken. Voor 2017 kunnen nog geen toezeggingen gedaan
worden aan Rivierduinen over de subsidie, omdat er nog veel vragen zijn over de toekomst van de
inloopfunctie GGZ en de invulling van de inloopfunctie nog in ontwikkeling is.
Bij deze doorontwikkeling wordt aangesloten bij het beleidskader Maatschappelijk zorg 2017 2025 ‘Transformatie van (O)GGZ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
Preventie wordt steeds belangrijker. Aan verschillende partijen wordt subsidie verstrekt voor
verrichten van taken op het gebied van collectieve preventie. Taken die soms in elkaars verlengde
liggen of elkaar overlappen of waarin met elkaar wordt samengewerkt.
Gezien de overlap met o.a. de activiteiten van het Inloophuis is het evident de inloopfunctie vanaf
2017 inhoudelijk te betrekken bij de gezamenlijke visie en te bezien of de inloopfunctie
ondergebracht kan worden in een gezamenlijke aanvraag voor 2018. (zie hiervoor bij 2 toekomst
CPGGZ).
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de verandering van de financiering van de
inloopfunctie van regionaal naar sub regionaal.
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